DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA
CHỨNG CHỈ TIẾNG TÂY BAN NHA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ (DELE)
• Nếu bạn biết tiếng Tây Ban Nha nhưng bạn không có chứng chỉ nào chứng minh điều đó.
• Nếu bạn đã từng học tiếng Tây Ban Nha và bạn muốn biết về trình độ của mình.
• Nếu nơi bạn làm việc yêu cầu một chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha.
• Nếu bạn muốn có một chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha có giá trị trên toàn thế giới.

KHI ĐÓ... BẠN CẦN THAM GIA KÌ THI DELE!
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DELE (Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ), được cấp bởi Bộ Giáo Dục và Văn Hóa Tây
Ban Nha, là một sự chứng nhận chính thức về mức độ nắm vững ngôn ngữ Tây Ban Nha cho công dân
các quốc gia mà tiếng Tây Ban Nha không phải là ngôn ngữ chính thức. Chúng kiểm tra khả năng của
bạn về đọc, viết, nói và hiểu ngôn ngữ Tây Ban Nha.
Mỗi bài thi bao gồm năm kỹ năng cho các trình độ B1, B2, C1 và C2 (đọc hiểu, kỹ năng viết, nghe hiểu,
ngữ pháp và từ vựng, và diễn đạt bằng lời nói). Và bốn kỹ năng cho các trình độ A1 và A2, mỗi kỹ năng
bao gồm các bài tập khác nhau. Để có được chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha, thí sinh phải vượt qua tất cả
các kỹ năng trong cùng một ngày thi. Kết quả "no apto" (không đạt yêu cầu) của một trong những phần
của bài thi nghĩa là thí sinh đã trượt kỳ thi. Thí sinh sẽ phải thi lại toàn bộ các phần của bài thi trong
tương lai.
Những chứng chỉ này không chỉ được công nhận bởi các tổ chức chính thức của các nước nói tiếng Tây
Ban Nha mà còn được công nhận bởi các tổ chức, các trường đại học và các tổ chức giáo dục trên toàn
thế giới.

Có 6 mức độ khác nhau trong Khung tham chiếu chung của Châu Âu về ngôn ngữ:
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DELE NIVEL ACCESO (A1) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để có thể đối phó với các
tình huống giao tiếp đơn giản liên quan đến những cụm từ cơ bản nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của
một tình huống cụ thể hoặc những chủ đề quen thuộc hàng ngày.
DELE NIVEL PLANTAFORMA (A2) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để có thể hiểu
được những câu và những ý diễn đạt thông dụng liên quan tới những lĩnh vực gần gũi nhất (như thông
tin cá nhân, thông tin về gia đình, mua sắm, địa điểm, v.v…).
DELE NIVEL UMBRAL (B1) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để có thể đối phó với một
diện rộng các tình huống đòi hỏi việc sử dụng cơ bản về ngôn ngữ.
DELE NIVEL AVANZADO (B2) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ cho phép các tình huống
giao tiếp thông thường của cuộc sống hàng ngày, ở đó việc sử dụng chuyên sâu là không cần thiết.
DELE DOMINIO OPERATIVO EFICAZ (C1) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để có thể
thích ứng với việc sử dụng ngôn ngữ trong một loạt các tình huống xã hội, bày tỏ ý kiến và có thể tham
gia vào các cuộc thảo luận và tranh luận một cách chấp nhận được.
DELE NIVEL MAESTRÍA (C2) công nhận sự hiểu biết cần thiết về ngôn ngữ cho phép việc giao tiếp
trong mọi tình huống, đòi hỏi việc sử dụng nâng cao của tiếng Tây Ban Nha và kiến thức vể nền văn
hóa của nó.

YÊU CẦU
• Là công dân của một quốc gia mà tiếng Tây Ban Nha không phải là ngôn ngữ chính thức.
• Hiện tại không giới hạn độ tuổi tối thiểu cho Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha.
LỆ PHÍ VÀ MẪU ĐĂNG KÝ
•
•
•
•
•
•

Trình độ A1 - 870.000 VNĐ
Trình độ A2 - 935.000 VNĐ
Trình độ B1 - 995.000 VNĐ
Trình độ B2 - 1.400.000 VNĐ
Trình độ C1 - 1.550.000 VNĐ
Trình độ C2 - 1.800.000 VNĐ

Mẫu đăng ký: http://diplomas.cervantes.es/sites/default/files/hoja_inscripcion_0.pdf
hoặc liên hệ với các trung tâm tổ chức thi DELE tại Việt Nam.
Liên hệ với các trung tâm tổ chức thi để biết về mức giảm giá cho sinh viên của Viện Cervantes,
Trường Đại Học Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh,
Trường Pháp tại Hà Nội, Trường Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Quốc tế Mỹ tại thành phố
Hồ Chí Minh, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, các thí sinh đã từng tham gia kỳ thi DELE và các nhóm
thí sinh.
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK
Chi nhánh: TCB The Manor – Hà Nội
Số Tài Khoản: 19026615738034
Chủ Tài Khoản: Diego Gonzalez Garcia
Chú thích: Tháng 05 / Tháng 11, 2014 (lựa chọn tháng phù hợp)
NGÀY THI
•
•

Ngày 24 tháng 05: Các trình độ A1, A2. B1, B2, C1 và C2.
Ngày 22 tháng 11: Các trình độ A1, A2. B1, B2, C1 và C2.
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

• Từ ngày 17/02 đến 11/04, cho kỳ thi vào tháng 05.
• Từ ngày 17/02 đến 17/10, cho kỳ thi vào tháng 11.
ĐĂNG KÝ
Để đăng ký bạn có thể đến một trong các Trung tâm tổ chức thi DELE cùng với các giấy tờ sau:
• Mẫu đăng ký dự thi.
• Tiền mặt hoặc Biên lai thanh toán (nếu chuyển khoản) với số tiền tương ứng với trình độ dự thi.
• Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
Bạn cũng có thể đăng ký online. Bạn chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng với số tiền tương ứng
với trình độ dự thi (Techcombank – Số tài khoản: 19026615738034, DIEGO GONZALEZ GARCIA),
scan và gửi tới email (aula.hanoi@cervantes.es) mẫu đăng ký, bản copy CMTND hoặc hộ chiếu và Biên
lai thanh toán.

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM
Instituto Cervantes - Hanoi
Trường Đại học Hà Nội
Phòng 511, nhà C
Km9. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: +84 (4) 35 530 730
E-mail: aula.hanoi@cervantes.es
facebook.com/aula.hanoi
(Ông. Diego González García)
Trường Pháp Alexandre Yersin
Số 12, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: +84 (4) 3843 67 79
E-mail: emilio_condado@yahoo.fr
(Ông. Emilio Condado Madera)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha
10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 (8) 3829 3828 Ext. 154
E-mail: delehcmc@yahoo.es
(Bà. María Dolores Bedoya Grandes)

TRUNG TÂM TỔ CHỨC THI DELE
HÀ NỘI – Viện Cervantes / Trường Đại học Hà Nội
Thành phố HỒ CHÍ MINH– Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

BẠN CÓ BIẾT …..?
•

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 trên thế giới sau tiếng Trung.

•

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của 21 quốc gia với tổng số dân trên 450 triệu
người.

•

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phát triển nhanh nhất ở Canada; tại Hoa Kỳ, có hơn 30 triệu
người nói tiếng Tây Ban Nha.

•

DELE là chứng chỉ quốc tế duy nhất công nhận về mức độ thành thạo tiếng Tây Ban Nha có giá
trị và được phê chuẩn bởi Công ước Hague.

TÔI NHẬN ĐƯỢC GÌ VỚI CHỨNG CHỈ DELE?
Lợi thế học tập:
•

Chứng chỉ DELE được chính thức công nhận bởi nhiều tổ chức trên toàn thế giới, và nó cũng là
yêu cầu của nhiều trường đại học như là một điều kiện tiên quyết để đăng ký hoặc tốt nghiệp.

•

Nhiều hoạt động cấp liên bang và cấp tỉnh công nhận nó như một đánh giá kết quả học tập.

•

Nhiều cơ sở giáo dục chuẩn bị cho sinh viên chứng chỉ DELE để họ có được các tín chỉ học tập
cần thiết, nhờ sự công nhận chính thức của Bộ (ví dụ: British Columbia ở Canada).

•

Chứng chỉ DELE cung cấp cho bạn một lợi thế quan trọng khi nộp đơn xin học bổng của Chính
phủ Tây Ban Nha (giành cho cả giáo viên và học sinh).

•

Trường Đại học Salamanca chuẩn bị những bài kiểm tra và tiêu chí đánh giá.

•

Chứng chỉ được cấp bởi Bộ Giáo dục và Văn hóa Tây Ban Nha.

Lợi thế nghề nghiệp:
•

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đỏi hỏi chứng chỉ DELE như một yêu cầu việc làm cần thiết.

Lợi thế cá nhân:
•

Cung cấp cho bạn một chứng chỉ chính thức.

•

Nâng cao sơ yếu lý lịch của bạn.

•

Cho phép bạn nhận biết được năng lực của mình trong ngôn ngữ và có được một chứng nhận về
trình độ đạt được.

•

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm công việc của bạn và / hoặc mục đích nghiên cứu tại
các trường đại học.

